
Մոդուլի անվանումը «Օպերացիոն համակարգեր» 
Մոդուլի դասիչ ՀՏՄՑ-4-10-014 

Մոդուլի նպատակը Ձևավորել իմացական կարողություններ համակարգիչը ղեկավարող 

օպերացիոն համակարգի և ծրագրերի, ինպես նաև համակարգչային 

տեխնոլոգիաների գործնական կիրառումների հիմնադրույթների, 

օպերացիոն համակարգի և օգտագործողի համագործակցության 

կանոնակարգի մասին գիտելիքներ։  

Գնահատման միջոց Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար 

նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի 

ապահովումն է։  

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակ 54 ժամ 

Արդյունք 1  
Ներկայացնել հաշվողական տեխնիկայի զարգացման պատմությունը, անհատական համակարգիչների օգտագործման 

բնագավառները, անհատական համակարգիչների սերունդների առանձնահատկությունները, հիմնական պարամետրերը 

և ծրագրային ապահովումը  

Կատարման չափանիշները 

Ուսանողը` 
 գիտի հաշվողական տեխնիկայի 

զարգացման պատմությունը. օպերացիոն 

համակարգերի դերը,  

 գիտի անհատական համակարգիչների 

օգտագործման բնագավառները և 

տարբերակում է համակարգիչների 

սերունդների առանձնահատկությունները,  

 ճիշտ է թվարկում համակարգչի հիմնական 

պարամետրերը և տարբերակում 

համակարգչի ներբեռնման ծրագրային 

ապահովումը։  

 հաշվողական տեխնիկայի զարգացման ընթացքում կիրառվող 

հիմնական տեխնոլոգիաների զարգացումը՝ 

էլեկտրոմեխանիկական ռելե և վակումային լամպեր, 

տրանզիստորներ, միկրոսխեմաներ՝ ռեգիստորներ և 

սումատորներ 

  

Արդյունք 2 
Տարբերակել օպերացիոն համակարգերը, իմանալ հիմնական օպերացիոն համակարգերի ղեկավարման պարզագույն 

հրամանները, օպերացիոն համակարգերի գրաֆիկական ինտերֆեյսը որպես տեսանելի կապող օղակ, ինտերֆեյսի 

կարգավորումը  

Կատարման չափանիշները 

Ուսանողը` 
 ճիշտ է տարբերակում օպերացիոն 

համակարգերը,  

 ճիշտ է ներկայացնում հիմնական 

օպերացիոն համակարգերի ղեկավարման 

պարզագույն հրամանները,  

 ճիշտ է աշխատում օպերացիոն 

համակարգերի գրաֆիկական ինտերֆեյսի 

հետ, կարգավորելով այն։  

 

Արդյունք 3 
Կարողանալ ստեղծել, վերանվանել, պատճենել հեռացնել ֆայլեր և թղթապանակներ օպերացիոն համակարգերի 

միջավայրում, վարժ աշխատել ֆայլերի, թղթապանակների, կանչագրերի և սկավառակների հետ, կատարել ինտերֆեյսի 

պարզագույն կառուցվածքային փոփոխություններ օպերացիոն համակարգերում 
Կատարման չափանիշները 

Ուսանողը` 
 ճիշտ է ստեղծում, վերանվանում, 

պատճենահանում, հեռացնում ֆայլեր և 

 



թղթապանակներ օպերացիոն 

համակարգերի միջավայրում,  

 վարժ աշխատում է ֆայլերի, 

թղթապանակների, կանչագրերի և 

սկավառակների հետ,  

 ճիշտ է կատարում ինտերֆեյսի պարզագույն 

կառուցվածքային փոփոխություններ 

օպերացիոն համակարգերում։  

Արդյունք 4 
Օգտագործել տեքստի պատրաստման համար տարբեր ազգային տառատեսակներ (այբուբեններ)՝ հայկական, 

կիրիլիկական, լատինական՝ հայալեզու, ռուսալեզու և լատինական լեզուներով, ստուգող, վերականգնող և 

հակավիրուսային ծրագրեր, արխիվատորներ, կարգավորի տարածաշրջանային ստանդարտները  

Կատարման չափանիշները 

Ուսանողը` 
 Ճիշտ է օգտագործում տարբեր ազգային 

տառատեսակները։  

 ճիշտ է կատարում ֆայլերի 

հակավիրուսային ստուգման և 

արխիվացման աշխատանքները։  

 ճիշտ է տեղադրում ծրագրեր, դրայվերներ, 

հաստատում տարածաշրջանային 

ստանդարտները  

 

 

Մոդուլը մշակեցին Նվարդ Սարգսյանը, Տիգրան Պարսիլյանը 

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 


